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D 66 Prototip industrial al microhidrocentralei pentru conversia energiei cinetice a apei 
în energie mecanică şi electrică

Autori: Bostan Ion, Dulgheru Valeriu, Bostan Viorel, Sochireanu Anatol, Ciobanu Oleg, Ciobanu Radu

Brevete: MD 3845, 3846

Esenţa invenţiei: Microhidrocentrala este destinată pentru conversia energiei cinetice a apei curgătoare a râului fără 
construirea barajelor. Efi cienţa înaltă de conversie este asigurată de profi lul hidrodinamic al palelor şi de 
reglarea lor în poziţii optime din punctul de vedere al conversiei energiei cinetice a apei. Sunt fabricate 2 
prototipuri industriale. 

Summary of the invention: Micro-hydropower station provides kinetic energy conversion of river water into mechanical or 
electrical energy without building barrages. Increased effi ciency is provided by blades aerodynamic profi le and 
their optimum position for effi cient conversion of water kinetic energy. Two industrial prototypes are fabricated. 

D 67 Instalaţie solară cu motor Stirling
Autori: Bostan Ion, MD; Vişa Ion, RO; Dulgheru Valeriu, MD; Dicusară Ion, MD; Ciobanu Oleg, MD; Ciobanu Radu, MD

Brevet: MD 3600 

Esenţa invenţiei: Invenţia se referă la instalaţiile termoenergetice fără arderea combustibilului şi emisia de CO2, şi 
anume la instalaţiile de conversiune a energiei solare fără elemente fotovoltaice. Instalaţia solară cu motor 
Stirling include un concentrator solar cu oglinzi, un receptor de căldură cu elemente de termoemisie, un 
motor Stirling şi un generator electric.

Summary of the invention: The invention relates to the thermal power plants without fuel burning and CO2 produc-
tion, namely to plants for solar energy conversion without solar cells. The solar station with Stirling engine 
includes a solar concentrator with mirrors, a heat receiver with sunray heat-generating elements, a Stirling 
engine and an electric generator.

D 68 Ciclu de invenţii „Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei”
Autori: Nastas Vitalie, Nicolaev Pavel 

Brevete: MD 3461, 3462, 3463, 3578, 3689, 3919, 3933, 3949

Cereri:  MD a 2008 0003, s 2008 0032

Esenţa invenţiei: Ciclul conţine zece invenţii, între care: trei convertoare de impedanţă şi admitanţă pentru reproducerea 
impedanţelor etalon cu diferite caractere, două metode şi un dispozitiv pentru măsurarea componentelor 
impedanţei, precum şi patru dispozitive pentru măsurarea rezistenţei elementelor din conductor izolat în 
operaţiile tehnologice ale procesului de producţie. 

Summary of the invention: The cycle contains ten inventions, including: three impedance and admittance converters 
for reproduction of the standard impedances with different characters, two methods and a device for 
measuring the impedance components, and also, four devices for measuring the resistance of components 
from isolated wire in the technological operations of its production process. 

D 69 Aparat pentru terapie cuantică
Autori: Dorogan Valerian, Vieru Stanislav, Caliman Andrei, Vieru Tatiana, Secrieru Vitalie, Munteanu Eugen, Dorogan 

Andrei

Brevet: MD 2737 

Esenţa invenţiei: Dispozitiv fi zioterapeutic, în baza diodei laser şi diodelor electroluminescente, cu emisie în infraroşu 
şi ultraviolet, pentru fi zioterapie şi acupunctură, cu largi posibilităţi funcţionale.

Summary of the invention: Physiotherapy device, based on laser diode and light-emitting diodes with infrared and 
ultraviolet emission for physiotherapy and acupuncture, possesses wide functional possibilities.

D 70 Fotoreceptori funcţionali
Autori: Dorogan Valerian, Vieru Stanislav, Vieru Tatiana, Dorogan Andrei 

Brevete: MD 1932, 1954, 2413


